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A fõvárosban és vidéken egyaránt emelkednek a díjak

Áremelésre ébredtünk elsején

Drágul a közlekedés
Már az év elejétõl jelentõsen 
drágul a tömegközlekedés. A 
MÁV-Start és a Volán-társaságok 
által kiadott bérletek árai átlago-
san 10, a jegyárak pedig átlago-
san 15 százalékkal emelkedhet-
nek 2010. február elsejétõl. A 
kommunikációs osztályok köz-
lése szerint a helyközi közös-
ségi közlekedést rendszeresen, 
fõként a munkahelyekre és isko-
lába járásra használó utasok ter-
hei kisebb mértékben nõnek a 
vasutat vagy az autóbuszt csak 
alkalomszerûen használó uta-
zókkal szemben. A teljes árú 
havibérletek közül a 10 kilo-
méteres 8500-ról 9380 forintra 
nõ, az ötven kilométeres 31 900 
forintról 35 000 forintra emel-
kedik. A teljes árú menetjegyek 
közül a 100 kilométeres távra 
érvényes jegyek ára 240 forint-
tal, a 200 kilométeres távra szóló 
440 forinttal, a 300 kilométe-
res pedig 600 forinttal nõhet 
február 1-jétõl. A fõvárosi BKV 
vonaljegyéért február 1-jétõl 20 
forinttal kell többet fizetni, mint 
korábban: 300-ról 320 forintra 

emelkedik az ára. A metrósza-
kaszjegy ára 290 forint lesz, 
míg az átszálójegy 490 forintba 
kerül majd. A BKV a turisták 
pénztárcáját most megkíméli, 
hiszen a 24 órás és a 72 órás 
jegy, a hetijegy és a családi jegy 
ára nem változik. A bérletekért 
viszont jóval többet kell fizetni 
az eddigiekhez képest. A havi-
bérlet ára 9800 forintra emelke-
dik, négyszáz forintos áremelés 
lesz ebben az esetben, de töb-
bet kell fizetni a diákbérletért, 
a mozgáskorlátozottaknak és a 
kisgyerekeseknek megváltható 
bérletekért is. Megnõ a környéki 
bérletek ára is. A tervek szerint 
drágulnának az autópályadíjak 
is az év második hónapjától.  – A 
minisztériumi javaslat szerint a 
különbözõ kategóriákban 7-8 
százalékkal emelkedne az autó-
pályadíj. Ilyen mértékû válto-
zás várható a személygépkocsik 
éves, havi- és hetidíjai esetében 
is. A négynapos matrica ára a 
forgalom szezonális különbsé-
geinek mérséklõdése miatt az 

õszi-tavaszi idõszakban jobban 
közelítené a nyári díjat. Ebben 
a díjtételben ezért fokozottabb, 
közel 24 százalékos növekedés 
tervezett – kaptunk tájékozta-
tást a Közlekedési, Hírközlési 
és Energiaügyi Minisztérium 
Kommunikációs osztályától. A 
minisztériumban mindkét tarifa 
kapcsán hangsúlyozták, hogy 
döntés még nem született, jelen-
leg csupán a minisztérium szak-
mai javaslatáról beszélhetünk.

Hol van már a 300  
forintos lélektani határ?
December végén az üzemanya-
gok nagykereskedelmi árának 
növekedése miatt a benzin ára 
6, a gázolajé 4 forinttal emelke-
detett. A január elsejével életbe 
lépett jövedéki adó szabályai-
nak változása pedig második 
lépésként újabb 14 és 9 forint-
tal emelte az amúgy is bor-
sos üzemanyagárakat. Így két 
áremelés sújtotta az autósokat, 
mindössze két nap alatt. Ezzel 
a benzin ára elérte a 320, a 
gázolajé pedig a 295 forintot. 

A szakértõk véleménye szerint 
a közeljövõben nem is lehet 
csökkenésre számítani. A piac 
jelenlegi helyzetében az árak 
elõreláthatóan emelkedni vagy 
stagnálni fognak. Az évben 320-
325 forint körül várható a ben-
zin ára. A kutaknál 20-30 száza-
lékos árkülönbség is lehet!

Egy százalékkal nõ  
a fõvárosi víz ára
Egy százalékkal nõ a budapes-
ti vízdíj köbméterenkénti ára. 
December végéig még a régi, 
bruttó kettõszázhuszonöt és 
fél forintba került a víz, január 
elsejétõl azonban emelés mel-
lett döntött a közgyûlés. A nettó 
összeg így valamivel maga-
sabb, mint száznyolcvankettõ 
forint lesz, de összesen 
kettõszázhuszonnyolc forintot 
fizetünk a vízért 2010 elsõ nap-
jától. – A Fõvárosi Közgyûlés 
döntése értelmében Budapest 
közigazgatási területén január 
1-jétõl az ivóvíz díja köbméte-

renként 182,30 Ft+áfa – mondta 
el lapunknak Lévai Zsuzsa, a 
Fõvárosi Vízmûvek kommu-
nikációs vezetõje. A lakosság 
nagy része huszonöt százalé-
kos áfával terhelt összeget fizet 
majd. A 2010. március 1-jét 
követõen bemutatott szám-
lák esetében a mellékmérõs 
ügyviteli díj 275 forint lesz. 
Szintén az év elejétõl a locso-
lási mellékmérõs ügyviteli díj 
315 forintba kerül.  A Fõvárosi 
Vízmûvek szolgáltatási területé-

hez tartozó, Budapesten kívüli 
települések vízdíjáról a Fõvárosi 
Vízmûvek ügyfélszolgálatától 
kaphatunk tájékoztatást. Lévai 
Zsuzsa azt is elmondta lapunk-
nak, hogy bizonyos kerületek 
támogatáshoz juthatnak az 
újévtõl. – A Fõvárosi Vízmûvek 
ivóvíztermelõ kútjainak helyet 
adó települések az elfogyasz-
tott köbméterek után egy forin-
tot visszakapnak a Fõvárosi 
Vízmûtõl. A támogatás alapja 
nem a megtermelt, hanem az 
értékesített ivóvíz arányosí-
tott része lesz. Ezzel a társa-
ság és tulajdonosai közvetlenül 
járulnak hozzá az egyedülál-
ló természeti adottságokkal 
rendelkezõ vízlelõhelyek épsé-
gének megõrzéséhez – mondta 
el a kommunikációs vezetõ. Az 
érintett területekkel kötött meg-
állapodás tíz évre szól majd. A 
támogatás elõfeltétele az érin-
tett önkormányzat részérõl egy 
tízéves fejlesztési terv benyúj-
tása és elfogadása, amelynek 
alapján évente, az idõarányos 

teljesítés igazolását követõen 
kerülhet csak sor a támogatási 
összeg kifizetésére. 

Mennyit fizetünk a gázért 
és a villanyért?
A földgáz végfelhasználói 
ára átlagosan négy százalék-
kal emelkedett 2010. január 
1-jén, fogyasztói csoporton-
ként eltérõen. Az egyedi – 20 
köbméter/óránál alacsonyabb 
– fogyasztású háztartásokban 
január elsejétõl 95,9 forint-
ról, 101,33 forintra emelkedett 
egy köbméter földgáz ára. A 
következõ kategóriában – a 20 
és 100 köbméter/óra közötti 
fogyasztóknak – viszont 99,2 
forint helyett 95,68 forintot kell 
fizetniük egy köbméter földgá-
zért. Az úgynevezett rendszer-
használati díjak átlagosan 22,06 
forinttal épülnek be egy köb-
méter földgáz árába az eddig 
fizetett 18,84 forinttal szem-
ben. 2010. április végén viszont 
megszûnik a gázártámogatási 
rendszer, mivel a költségvetés 
ezt nem tudja finanszírozni, és 
ezt a családok egy része újabb 
áremelésnek élheti meg. Tavaly 
mintegy 1,7 millió magyar ház-
tartás részesül gázártámogatás-
ban, és már javában zajlanak az 
ezzel kapcsolatos ellenõrzések. 
Ezek közel 82 ezer háztartást 
érintenek, mivel az uniós nor-
mák szerint az igénybe vevõk 
5 százalékánál kell vizsgálatot 
lebonyolítani. Az ellenõrzések 
március 31-ig tartanak. 

Az Elmû és Émász nem adott 
be árváltoztatási kérelmet. Ha 
nem kérnek, akkor az általuk 
szolgáltatott áram ára, a rend-
szerhasználati díjak emelkedése 
miatt 2 százalékkal nõ. Az E.ON 
várhatóan átlagosan 3 száza-
lékkal csökkenti az áram árát a 
lakosságnak, a kisfogyasztóknak 
és a közintézményeknek, viszont 
a Démász változatlanul tartja.

Drágul a posta, de  
kevesebb az illeték 
Öt forinttal emelte árait janu-
ártól a Magyar Posta, ami a 
legtöbb alapszolgáltatást érinti 
– áll a Posta közleményében. 
A részletes díjszabásról a pos-
tán kifüggesztett tájékoztatók 
adnak információt. Mérséklõdik 
viszont az ingatlanok után 
fizetendõ illeték: 4 millió forint 
forgalmi érték fölött 6 százalék-
ról 4 százalékra esik, ezért egy 
10 millió forintos lakás esetében 
közel 200 000 forintot spórolha-
tunk.� H.�T.-összeállítás�

Áremelésekkel kezdõdik a 2010-es év. Jelentõsen drá-
gul a közösségi közlekedés, az üzemanyag, a pályamat-
rica és a víz ára. Lesz, akinek kevesebbet kell fizetnie a 
távhõért, viszont a gázár- és távhõtámogatás megszün-
tetését a családok egy része újabb áremelésként élheti 
meg. Az Elmû és Émász ugyan nem tervez áremelést, 
de az általuk szolgáltatott áram ára, a rendszerhaszná-
lati díjak emelkedése miatt, 2 százalékkal nõ. Az E.ON 
3 százalékkal csökkenti az áram árát. A postai szolgál-
tatások ára is növekszik, átlagosan 5 forinttal.
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A gázártámogatási rendszer átalakulása a legszegényebbeket sújtja

Az építész vállalkozók szakszövetsége egy olyan javas-
latot készül letenni a politikusok asztalára, melynek 
segítségével 2020-ra minden újépítésû ház környezet-
barát, úgynevezett zöldház lehet.
– A klímavédelem helyzete napjainkban drámai – mondta Kárpáti 
József, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) 
Könnyûszerkezet Építõ Szakmai Tagozatának elnöke. – Úgy gondol-
juk, ösztönzõ rendszereket kell bevezetni, vagyis egyfajta tudatfor-
málásra van szükség. A cél, hogy 2020-ig 20 százalékkal csökkentsük 
az épületek szén-dioxid-kibocsátását. Az új épületeket ezen az elven 
kell építeni, a régieket pedig addigra fel kell újítani. Úgy hisszük, erre 
az anyagi háttér is meglesz. Mivel javul az új épületek szigetelése, 
kevesebb energiára lesz szükség, az ezen megspórolt pénzt pedig fel-
újításra lehet majd fordítani. A szakmában ezzel kapcsolatban teljes 
az egyetértés. A politika asztalára pedig javaslatokat teszünk le, ezzel 
szeretnénk meggyorsítani a folyamatot, mert Nyugat-Európához 
képest így is borzasztó nagy lemaradásunk van. U.�J.

Tíz év múlva csak
zöldházak lesznek?
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Néhány nap alatt két különbözõ áremelés is érintette az autósokat

– Idáig boros emberként ismer-
tük önt. Miért váltott sörre?

– Ezekben a dalokban az élet 
minden fontosabb szakasza 
benne van, sörrel átvezetve. A 
szerelem, a mámor, a részeg-
ség csodálatos fokozatai. A 
csuvasok szerint medve búvik 
meg a sörben, ha leiszod, ott 
vár a pohár alján, és úgy felbo-
rít, hogy soha fel nem állsz. De 
a legfontosabb és énáltalam 
sehonnan nem ismert téma: a 
rokondicsérõ költészet. A leg-
nagyobb különlegesség ebben 
rejlik. Mert van mindenféle köl-
tészet búcsúról, szerelemrõl, 
de az, hogy valaki elkezdje 
dicsérni ezt az Istentõl ingyen 
kapott intézményt, a rokonsá-
got, az döbbenetes. Ez veszi 

körbe a dalokat, ez a titkos 
üzenetük. 

– Nekünk, magyaroknak szük-
ségünk van erre az üzenetre?

– Az egész emberiségnek erre 
van szüksége. Ez kijárás lehet-
ne a gondból. Aki le tud ülni 
a rokonaival egy asztalhoz, az 
nyertes, aki nem, az vesztett. 
Legalábbis ezt állítja a csuvas 
sördal.

– Ezt állítja Berecz András 
is?

– Igen, ezért találtam örömet 
ebben a költészetben. A rokont 
a vízparti fûzfához hasonlítja, 
akit meg kell ölelni, különben 
pofára esünk a nedves talajon. 
Ilyen a rokon, õ az egyetlen 
biztonság.

� Udvardi�Judit

Berecz András: Rokonok 
nélkül pofára esünk!

A fiatalok információval 
való ellátását segítik azok a 
Mozgópontok, amelyek mostan-
tól a térség több településén, 
így Diósdon, Százhalombattán, 
Érden, Tárnokon is elérhetõek. 
A fiatalok számára kedvelt és 
ismert terület az internet: innen 
szerzik az információik többsé-
gét is. Ezeken a mobilpontokon 
azokkal az internetes oldalakkal 
ismerkedhetnek meg elsõsorban, 
amelyek karrierjük építését 
szolgálhatják. A tanácsadók a 
megfelelõ intertnetes oldalakra 
irányítják az érdeklõdõket, és 
segítséget nyújtanak például 

egy-egy meghirdetett álláshely 
megpályázásában, esetleg tanu-
lányi pályázatokra, ösztöndíjak-
ra való jelentkezésben. A mobil-
pontok hetente egy-egy nap a 
kora délutáni órákban érhetõek 
el az Érdi kistérség minden tele-
pülésén. A szolgáltatás ingyene-
sen és anonim módon vehetõ 
igénybe. Érden három helyen 
igénybe vehetõ a szolgáltatás: 
kedden a Kõrösi Csoma Sándor 
Általános Iskolában, csütör-
tökön a Vörösmarty Mihály 
Gimnáziumban, pénteken 
a Szepes Gyula Mûvelõdési 
Házban a tervek szerint.

Sördal címû albumának bemutatóján beszélgettünk 
Berecz Andrással. Az énekes-mesemondó lapunknak 
elmesélte, milyen események késztették arra, hogy 
Csuvasföldre látogasson.

Mobilpontok a fiataloknak

Berecz András: A csuvasok szerint a pohár alján ott búvik a medve


